Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
tajemnice: Petra Schinková, tel. 386 720 458, e-mail: schinkova@kraj-jihocesky.cz
České Budějovice, 20.6. 2022

Zápis č. 8/2022
z 8. jednání Sportovní komise Rady Jihočeského kraje,
které se konalo dne 14. 6. 2022 od 14:00 do 15:40 hod.
v zasedací místnosti č. dv. 2.082 budovy KÚ I, ul. U Zimního stadionu 2, Č. Budějovice
Přítomni:

Bc. Zbyněk Sýkora, MBA – předseda, Ing. Jiří Fencl, Mgr. Miroslav Janovský, Zdeněk Kemény,
MUDr. Jaromír Kopřiva, JUDr. Ladislav Novotný, Bc. Jiří Popelka, Mgr. Radek Sosna
Omluveni: Ing. Marek Liška, Pavel Ounický
Nepřítomni: Ing. Karel Macků
Přizváni:
Mgr. Martin Sláma – vedoucí Oddělení mládeže, tělovýchovy a sportu, OŠMT KÚ JK
Radomír Liebl – předseda Jihočeského badmintonového svazu
Radek Votava - místopředseda Jihočeského badmintonového svazu
Roman Dvořák - STK - Jihočeský badmintonový svaz
Program jednání:
1. Příprava MČR badminton (host: Radomír Liebl, předseda Jihočeského badmintonového svazu - JBS)
2. Informace k 2. vlně dotačních programů z oblasti sportu pro rok 2022
3. Situace na Ukrajině ve vztahu ke sportu
4. Delegace členů SK na akce sportovního charakteru v Jihočeském kraji pro rok 2022
5. Různé
Jednání zahájil a řídil předseda komise. Přítomno 8 členů, komise usnášeníschopná. Všichni přítomní členové
komise souhlasili s navrženým programem. Předseda představil přizvané hosty.
Bod 1: Příprava MČR badminton
R. Liebl: Představil přípravu Mistrovství ČR dospělých v badmintonu, které se uskuteční 3. – 5. 2. 2023 ve
Sportovní hale v Č. Budějovicích. Zúčastní se ho česká badmintonová špička.
Z. Sýkora se dotázal, zda hrají někteří hráči u nás badminton profesionálně. Podle R. Liebla nikoliv, badminton
je na to „příliš malý sport“.
R. Liebl: Badminton patří mezi pětici nerozšířenějších sportů na světě a jeho obliba nejen u nás stoupá,
olympijský sport od r. 1992, jeden z nejnáročnějších a nejkomplexnějších sportů, nejrychlejší raketový sport
na světě, rychlost míčků při smeči přes 400 km/h. Během průměrného zápasu hráč naběhá několik km
a odehraje více jak 400 úderů.
Plánuje se souběžný turnaj v Sokolovně ČB – MČR U-11, propagace badmintonu, kraje i města, dárky se
vztahem ke kraji pro všechny hráče, pozvání škol na páteční zápasy, zapojení dětských domovů – výrobky
pro hráče + volné vstupenky na celý turnaj, propagace v České televizi (finálové zápasy), tisku, billboardech,
v rádiích, na sociálních sítích, vydání speciální přílohy v Deníku.
Z. Sýkora se dotázal na rozpočet. R. Liebl uvedl částku 300 tis. Kč, která se ale může vzhledem k současné
hospodářské situaci zvýšit. Část hradí svaz.
M. Sláma doporučil JBS podat žádost o dotaci v rámci dotačního programu Dotace na reprezentaci
Jihočeského kraje v oblasti vědy, mládeže a sportu na pořadatelství sportovních akcí pro rok 2023, kde by
měli šanci získat finanční podporu.
J. Fencl zmínil, že v rámci individuálních dotací se v zastupitelstvu kraje obvykle řeší významnější akce.
L. Novotný se zeptal na účast. R. Votava: Kolem 200 lidí v rámci dospělých, v rámci dětí asi 64 dětí + rodiče,
takže obě akce cca 300 hráčů + rodiče a 30 až 40 rozhodčích.
Startovné jde za pořadatelem.
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U s n e s e n í č. 13/2022/SK-8
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o přípravě Mistrovství ČR v badmintonu.
Hlasování 8/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 2: Informace k 2. vlně dotačních programů z oblasti sportu pro rok 2022
M. Sláma: Zastupitelstvo JK schválilo dne 19.5. rozdělení dotace v druhé vlně DP.
DP Podpora sportovní činnosti dětí a mládeže, výkonnostního sportu – alokace 53 mil. Kč, požadavky
celkem 134 mil.
1. Sportovní činnost dětí a mládeže – alokace 21 mil. Kč, celkem 305 žádostí, požadavky
80,4 mil. Kč
Výše dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: min 30 000 Kč, max 500 000 Kč
Kritérium hodnocení

Max.
počet
bodů
celkem

Kvalita projektu - obsah, aktivity a záměr projektu – jasný popis / drobné nedostatky

50

Rozpočet projektu –podrobnost a nezbytnost navržených výdajů pro dosažení cíle projektu,
hospodárnost a efektivita

30

Činnost žadatele - činnost v předchozích letech, pravidelná činnost – tradiční klub /nově vzniklý klub

120

Počet dětí a mládeže aktivně se účastnících pravidelné soutěže vypisované příslušným sportovním
svazem – více dětí – více bodů

200

Počet registrovaných/evidovaných dětí a mládeže k 1. 1. 2022

50

Dopad a přínos projektu pro kraj – aktivita klubu v soutěžích

50

Celkový počet bodů

500

Navržení dotace systémem částka na bod.
2. Podpora výchovy talentované mládeže – původně alokace 22 mil. Kč, upravená alokace 13 200 000
Kč
Důvodem pokrácené alokace je vyjmutí HC ČB akademie- 4 mil. SK Dynamo ČB akademie- 3 mil. Kč).
Dalším důvodem je nepodání žádosti RFA- 1,8 mil. – došlo ke jmenování zástupců JČK do kontrolních
orgánů zmíněných spolků jako dozor nad jejich činností. Vyjmuté prostředky z DP byly subjektům
poskytnuty formou individuální dotace. Celkem 48 žádostí, požadavky 56,2 mil. Kč
výše dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: min 50 000 Kč, max 4 000 000 Kč
Kritérium hodnocení

Max. počet bodů

Kvalita projektu - obsah, aktivity a záměr projektu – jasně napsáno

50

Rozpočet projektu – dostatečná podrobnost a nezbytnost navržených výdajů pro
dosažení cíle projektu, hospodárnost a efektivita

30

Počet dětí a mládeže zařazených do sportovního centra mládeže, akademie nebo
systémového projektu k 1. 1. 2022 – více dětí, více bodů

200

Dopad a přínos projektu pro kraj*

300

Celkový počet bodů
*Dopad a přínos projektu pro kraj max. 300 b.
Výpočet návrhu dotace
580-530 b. = max. 70%
529-490 b . = max. 60 %
489- 430 b. = max. 50%

580

429- 380 b. = max. 40%
379- 200 b. = max. 30%
199- 120 b. = max. 20%
119- 100 b. = max. 10%
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300 b.- SCM, akademie pod národním svazem, 290 b. krajská nebo klubová akademie, 250 b.- Krajské centrum mládeže (zřízené
krajským svazem), 200 b.- systémové projekty pod národním svazem, 150 b.- systémové projekty pod krajským svazem, 20 b.- Sportovní
střediska, 10 b. - systematická sport. výchova

3. Podpora výkonnostního sportu, kolektivní sporty alokace 9 mil. Kč, celkem 26
žádostí, požadavky 15,7 mil
Výše dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: min 80 000 Kč, max 1 000 000 Kč
Kritérium hodnocení

Max.
bodů

Rozpočet projektu – dostatečná podrobnost, nezbytnost výdajů, drobné nedostatky, neuznatelné náklady

30

Úroveň soutěže:
1.
2.
3.
4.

nejvyšší soutěž- 50 bodů pro fotbal, hokej, volejbal, basketbal, házená, florbal, softball, baseball
2. nejvyšší soutěž- 30 bodů pro fotbal, hokej, volejbal, basketbal, házená, florbal, softball, baseball
nejvyšší soutěž- 20 bodů pro ostatní kolektivní sporty
2. nejvyšší soutěž – 10 bodů pro ostatní kolektivní sporty

50

Počet úrovní soutěže (dle systému mistrovských soutěží daného sportu) 3 = 30b, 2. = 20b., 1. = 10b.

30

Úspěšnost v soutěži 1. místo = 30b., 2. místo = 20b., 3. místo = 10b.

30

Celorepubliková působnost soutěže

30

Ekonomická náročnost sportu na jednotlivce dle bodového hodnocení České unie sportu (300 a více = 30b., 200 – 100 =
20b., do 100 = 10b.

30

Kategorie sportu – reprezentace kraje, mediální podpora a sledovanost, přínos pro region, preference dle uvedeného
pořadí:
a)
b)
c)

50

fotbal, lední hokej, volejbal- 50 bodů
basketbal, házená, florbal, softball, baseball- 30 bodů
ostatní kolektivní sporty- 20 bodů

Celkový počet bodů

250

Návrh dotace: 250 - 200 bodů = 1 000 000 Kč, 199 - 170 bodů = 560 000 Kč, 169 - 141 bodů = 400 000 Kč, 140 - 120 bodů = 200 000 Kč, 119 - 100
bodů = 100 000 Kč, 99 - 0 bodů = 0 Kč

4. Podpora výkonnostního sportu – individuální sporty - alokace 1 mil. Kč, celkem 27 žádostí,
požadavky 3,2
Výše dotace z rozpočtu Jihočeského kraje: min 30 000 Kč, max 150 000 Kč

Kritérium hodnocení

Maximální
počet bodů

Rozpočet projektu – podrobnost, nezbytnost výdajů

30

Dopad a přínos pro kraj – reprezentace kraje, mediální podpora a sledovanost, přínos pro region

30

Dosažené výsledky sportovců/družstev v uplynulé sportovní sezóně

30

Celkový počet bodů
Úroveň soutěže
Nejvyšší soutěž ČR/Mistrovství ČR
Evropský pohár
Mistrovství Evropy
Světový pohár
Mistrovství světa
Olympijské hry

90
Umístění
1. - 5. místo
1. - 10. místo
1. - 10. místo
1. - 10. místo
1. - 15. místo
1. - 15. místo

Navržení dotace systémem částka na bod.
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Body
5
10
15
20
25
30

DP Podpora činnosti sportovních svazů a čus – alokace 3 mil. Kč, požadavky celkem 6,3 mil. Kč
1. Podpora činnosti krajských sportovních svazů – alokace 1,2 mil. Kč, celkem 24 žádostí, požadavky
4 mil. Kč
Kritérium hodnocení

Max. počet bodů

Kvalita projektu – podrobný popis činnosti žadatele a plánovaných aktivit projektu vč. organizovaných akcí a
náborových akcí a mediální propagace

60

Rozpočet projektu –podrobnost, nezbytnost navržených výdajů pro dosažení cíle projektu a návaznost na plánované
aktivity projektu

20

Činnost žadatele – rozsah činnosti, podpora činnosti dětí a mládeže

40

Počet aktivních registrovaných sportovců daného sportu pro území Jihočeského kraje k 1. 1. 2022

40

Celkový počet bodů

160

Návrh dotace dle bodového hodnocení: 160-145b.= 50% pož. částky, 144-140b.= 40% pož. částky, 139126b.= 30% pož. částky, 125 a méně b.= 30 000 Kč (min. částka pro opatření)
Uznatelné náklady: provozní výdaje (nájemné, energie, služby), materiálně technické zabezpečení (sportovní
vybavení, výzbroj, výstroj, věcné ceny do soutěží), doprava a cestovní výdaje, výdaje na vzdělávací
a metodickou činnost trenérů (poplatky za semináře, školení, kurzy,…), výdaje spojené
s organizací krajských přeborů, soutěží a soustředění krajských výběrů, náborových a propagačních akcí na
podporu rozvoje daného sportu (ubytování, stravování,…), osobní náklady činovníků svazu.
2. Podpora činnosti České unie sportu – alokace 1,8 mil. Kč, celkem 8 žádostí, požadavky 2,3 mil. Kč
Kritérium hodnocení

Max. počet bodů

Kvalita projektu – podrobný popis činnosti a plánovaných aktivit projektu

30

Rozpočet projektu – dostatečná podrobnost a nezbytnost navržených výdajů pro dosažení cíle projektu.

20

Činnost žadatele – počet zastřešovaných organizací a jejich členská základna, rozsah realizovaných činností,
velikost daného okresu.

50

Celkový počet bodů

100

Uznatelné náklady: osobní náklady, služby spojené s vedením účetní agendy okresního pracoviště, krajské
organizace, energie, nájemné, doprava a cestovní výdaje, výdaje na propagaci a marketing specifických
projektů a aktivit (max. do výše 10% celkových výdajů na projekt) – jedná se zejména o výrobu reklamních
nosičů (bannery, stojany, reklamní brány atd.), služby a materiál na zabezpečení projektů prokazatelně
související s jejich realizací - zejména spotřební materiál, nájemné, správu webových stránek projektů
a aktivit, odměny pořadatelům apod.
Padl dotaz, jaký je rozdíl mezi sportovním centrem mládeže a akademií. M. Sláma: Oba subjekty jsou na stejné
úrovni. Z. Sýkora: Rozhodné je to, zda má ten subjekt statut od svazu. M. Sláma: Vznikají nové akademie,
které ale nemají statut od národního, případně krajského, svazu a nejsou tudíž cílem tohoto opatření.
Z. Sýkora: Získání tohoto statusu od svazu by se v praxi mělo lépe hlídat, aby nebylo zneužíváno.
J. Fencl dodal, že v praxi klubové akademie „kradou“ děti menším klubům, a proto by akademie měly tyto děti
i financovat.
J. Kopřiva – stejné soutěže by měly mít stejné peníze
M. Sláma – ano, ale důležitá jsou i jiná kritéria než to, jakou tým hraje soutěž
Z. Sýkora – např. jak kvalitně byla žádost o dotaci podaná
M. Sláma – někdy jsou v žádostech uvedeny neuznatelné náklady atd.
J. Fencl - nedáváme větší částku než tu, o kterou si subjekt požádá
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Z. Sýkora – je to o každoroční úpravě kritérií, ve které by připomínky mohly být zohledněny
M. Sláma – projekty, které měly stejný počet bodů, dostaly stejné finance
J. Popelka – výše požadované dotace by měla být adekvátní účetnictví klubu
Z. Sýkora – souhlasím, ale kontrolu by měla vykonávat separátní skupina a to i třeba rok zpětně, aby se
nebrzdilo vyplácení dotací
U s n e s e n í č. 14/2022/SK-8
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace k 2. vlně dotačních programů z oblasti sportu pro rok 2022
Hlasování 8/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 3: Situace na Ukrajině ve vztahu ke sportu
J. Fencl: jako první v ČB jsme (Sportovního klub policie České Budějovice) nabídli dětem z Ukrajiny bezplatné
sportování, máme více jak 1 000 členů v klubu a 5 Ukrajinců, ve škole v Nové ul. mají Ukrajinci vlastní třídy,
v JK je asi kolem 6 000 ukrajinských uprchlíků
J. Popelka – počáteční nadšení opadává, mnozí Ukrajinci se chtějí vracet domů, neočekávám další velký příliv
ukrajinských uprchlíků v rámci sportu v JK
Z. Krátký – ano, zájem se snižuje, na stránkách Jihočeské krajské organizace ČUS se může každý klub
registrovat a nabídnout Ukrajincům přihlásit se do klubu
Z. Sýkora – též pomáháme (Český paralympijský výbor) finančně Ukrajincům, je to podmíněno sportem, zájem
Ukrajinců upadá
U s n e s e n í č. 15/2022/SK-8
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o situaci ukrajinských uprchlíků ve vztahu ke sportu v Jihočeském kraji.
Hlasování 8/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 4: Delegace členů SK na akce sportovního charakteru v Jihočeském kraji pro rok 2022
M. Sláma: Zaslal jsem členům SK tabulku s přehledem sportovních akcí v JK.
Někteří členové se již zúčastnili akcí a informovali o nich SK.
M. Sláma nechal zřídit sdílenou složku pro členy SK, kde je možno sdílet soubory s ostatními, včetně tabulky
s přehledem sportovních akcí.
Z. Sýkora – přístup do této sdílené složky by měl být podmíněn heslem
U s n e s e n í č. 16/2022/SK-8
Sportovní komise Rady Jihočeského kraje
bere na vědomí
informace o delegacích členů SK na akce sportovního charakteru v Jihočeském kraji pro rok 2022
Hlasování 8/0/0
Usnesení bylo přijato.
Bod 5: Různé
Předseda otevřel téma NSA a kluby: komunikace s NSA a obdržení dotací od NSA. J. Fencl a Z. Kemény
potvrdili, že jejich kluby dotaci od NSA obdržely, ale částky jsou nižší než dříve.
Z. Sýkora – to jsou pozitivní zprávy, že dochází k výplatám dotací, nicméně má osobní zkušenost není dobrá;
ze zákona mají být výzvy vypsány vždy na předcházející rok, ale letos stále ještě vypsané nejsou.
Z. Kemény – NSA si upravuje pravidla „během hry“, když už má žadatel hotové vyúčtování

5

J. Fencl – informoval, že pokud klubům klesne členská základna o 20 %, tak budou muset část peněz NSA
vrátit, dále popsal negativní zkušenosti při vyúčtování dotace, doporučuje s nimi komunikovat pro pořádek
datovou schránkou
Z. Sýkora - problém NSA je, že nemá kontrolní orgán, nezodpovídá se žádnému ministerstvu, zodpovídá se
jen Premiérovi.
J. Popelka sdělil, že České akademické hry proběhnou letos poprvé v Č. Budějovicích a to od 15 - 22. června.
Jedná se o velkou akci, na kterou zatím Česká asociace univerzitního sportu neobdržela dotační prostředky
od NSA.
Předseda navrhl, aby se zasedání SK konalo z organizačních důvodů ve čtvrtek místo v úterý a to v termínech
29. 9. a 24. 11. Členové souhlasili. Pozvánky budou včas rozeslány.
Předseda poděkoval přítomným za iniciativu a účast na jednání. Jednání bylo ukončeno v 15:40 hod.
Zapsala:
Ověřil:

Petra Schinková
Bc. Zbyněk Sýkora, MBA
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